
 
 

     14. mája 2022 
 

Milý/á  vedci/vedúca 

Tu je niekoľko info k organizácii na MPD. Jednotlivé body si môžeš aspoň pomyselne škrtnúť: 

• Dostatočne včas pozývajte deti (môžete využiť priložený plagátik, či videá z predošlých púti - na 

svojom stretku; vo farských oznamoch, či nástenke; v škole...) 

• Počet deti nahláste najneskôr do 6. mája 2022 na http://erko.sk/putdeti/ 

• Pozvite aj Vášho kňaza. Príprave na misijnú púť detí môžete venovať stretko a modlitby vo farnosti.  

• NEZABUDNI prezenčku, kriedy, účastnícky príspevok 1,00€/účastník (iné príspevky vítané ☺).  

• Deti upozorni, aby prišli vo vhodnom oblečení, priniesli si stravu, dostatok vody, pršiplášť, 

šiltovku alebo klobúk a buď pre ne i v tomto vzorom. Vhodné sú tiež karimatky na sedenie, gitary, 

testy na cesty...  

• Obetný dar: Zubná pasta, zubná kefka alebo mydlo 
• Na Mariánskej hore bude aj eRkoSHOP                                                                                                                                                                                                                             

 

V Levoči pri zimnom štadióne vystúpite z autobusu. Dobrovoľníci pridelia vášmu busu číslo – zapamätaj 

si ho a povedz ho aj deťom, bus nech zaparkuje na Mariánskej hore  

V INFOstane odovzdáš Súpisku (viď nižšie, alebo pošli SMS cestou v buse), účastnícke príspevky 

a prevezmeš darčeky. Členovia eRka (územia Spiš a Or-Li) odovzdajú aj cestovné vo výške podľa dohody 

s územným koordinátorom a prezenčku, v ktorej budú modrým perom podpísaní všetci cestujúci.  
 

OD 8.30  PÚŤ: Po ceste nahor budete plniť úlohy a  máte možnosť zdobiť cestu kriedami. V prípade 

daždivého počasia sa pešie putovanie vynecháva a autobusmi sa vyveziete na MH. 

Putovanie ukončite modlitbou v Bazilike. Na Mariánskej hore odovzdáte obetný dar v pútnickom 

dome (na obvyklom mieste).  

10:00  základné informácie pod poľným oltárom   

10:15   v okolí Baziliky budú prebiehať krátke katechézy ktoré budú viesť kňazi a bohoslovci.  

11.15  Spoločný moderovaný program 

12.00  Obed z vlastných zásob v skupinkách  a možnosť sv. spovede  

12.30  Modlitba ruženca     13.00  Sv. omša  

Máte možnosť prezrieť si baziliku, pristúpiť k sviatosti zmierenia, putovať k studničke, 

nakupovať v eRkoSHOPE ... BUDOVAŤ SPOLOČENSTVO 

(istotne stretnete mnohých priateľov z kurzov, OC – stretiek, tak sa na seba   

usmejte, sľúbte si, že sa vidíte najneskôr na CSE a venujte sa naplno deťom  

-> motivujte ich k pozornosti, zaujímajte sa o ne, radujte sa spolu ;) ...)  

Na misijnú púť detí v Levoči sa na Vás teší organizačný tím. ☺ Kontakt: misijnaputle@erko.sk; alebo SMS: 0944 213 114 

Súpiska k registrácii Meno a priezvisko osoby zodpovednej za autobus:  

Názov farnosti  
Počet detí  z 

našej farnosti  

Počet dospelých 

z našej farnosti  

Z toho počet 

vedúcich  

        

        

        

        

 

Tieto info môžeš 

poslať už z busu 

na číslo:  

0918 440 104 

Urýchli to 

registráciu ☺ 

mailto:misijnaputle@erko.sk

